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Že skoraj tradicionalno Vrtec Ptuj tudi v šolskem letu 2019/20 sodeluje v nacionalnem projektu
UNESCO vrtički, katerega razpisuje OŠ Zreče. Pri izvedbi projekta je aktivno sodelovalo 189
otrok iz šestih enot:
•

Mačice-jasli,

•

Mačice-izmena,

•

Vijolica,

•

Podlesek,

•

Narcisa in

•

Deteljica.

S projektom želimo otroke navdušiti za sobivanje z naravo in spremljanje razvoja rastlin. V
okolici vrtcev smo tako uredili skalnjake, gredice in cvetlična korita, ter na visokih gredah
uredili vrtičke, kamor smo sadili in sejali različne vrtnine in zelišča.
Stik z naravo je pomemben za celosten razvoj otroka, dejavnosti na vrtu pa otroka odlično
povežejo z naravo in njenim življenjskim ciklom. Bolj bo otrok poznal naravo bolj jo bo tudi
znal spoštovati.
Vrednote, ki se jih naleze vsak mali vrtnar so delovne navade, odgovornost, potrpežljivost,
zdrav način življenja in spoštljiv odnos do narave. Vrt lahko torej za naše najmlajše postane
prava učilnica, v kateri se priučijo dobrih navad za vse življenje.

Vrtnarjenje pomeni uživati v vonju stvari,
ki rastejo v zemlji,
se umazati, ne da bi pri tem imel občutek krivde
in si vzeti čas, da vsrkaš malo miru in vedrine.

Lindley Karstens
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ENOTA MAČICE-JASLI

Število sodelujočih otrok: 42
Z urejanjem naših vrtičkov smo pričeli že jeseni, ko smo iz zemlje populili vse, kar še je na njih
ostalo od vrtičkanja v prejšnjem šolskem letu. Zemljo smo nato prekopali in vanjo posejali
motovilec. Nestrpno smo čakali, da je dovolj zrastel, da smo ga lahko nabrali. V igralnici smo
ga dobro oprali, mu dodali s spretnimi prstki narezana trdo kuhana jajčka in ga začinili s soljo,
bučnim oljem in kisom. Poskusili so ga tudi nekateri otroci, ki sicer ne marajo zelenjave. Takšno
solato smo si zaradi obilnega pridelka pripravili večkrat.

Priprava motovilca z jajčki.

Ko je sonce začelo greti zemljo, smo spoznavali prve znanilce pomladi. Zasadili smo jih v
okrasna korita, da so polepšala zunanje police našega vrtca. Otroci so z lopatkami polnili korita,
zasadili vsak svojo rožo in tudi zanjo skrbeli z zalivanjem.
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Sajenje spomladanskih cvetlic.
Nekatera zelišča so prezimila – drobnjak, timijan in melisa. Otroci so zelišča tipali, okušali in
uživali v njihovem značilnem vonju. Odločili smo se narediti zdrav namaz, zato smo drobnjak
potrgali, ga nasekljali in z njim začinili mešanico skute in kisle smetane.

Priprava namaza z drobnjakom.
Ker je naš vrtec sameval kar dva meseca, smo z intenzivnim vrtičkanjem začeli šele v maju.
Zemljo v naših vrtičkih smo dobro prekopali in jo napolnili s svežo zemljo.
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Ogledali smo si semena in sadike različnih rastlin ter poimenovali njihove sestavne dele.
Ugotavljali smo, čemu služijo korenine in kako moramo za sadike skrbeti, da bodo lepo
uspevale.

Spoznavanje semen…

… in različnih sadik.
V zemljo smo naredili luknjice in vanje nasuli semena peteršilja, fižola in redkvice ter posadili
sadike paprike, paradižnika, solate in bučk.
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Naj se vrtičkanje začne!

Sajenje fižola…
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Sajenje paprika in solate

Vsak dan smo opazovali rast naših rastlin in skrbeli, da so bile primerno zalite. Opazili smo, da
so semena začela kliti in da sadike postajajo vedno večje. Otroci so se neizmerno razveselili
prvega pridelka – redkvic. Čakamo, da zraste še solata, da si bomo lahko pripravili zdravo,
domačo solato.

Redno skrbimo za rast naših rastlin.
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Vsak trenutek na naših vrtičkih smo izkoristili za učenje česa novega. Na naših gredicah smo
opazili tudi živali – deževnike, pikapolonice, gosenice, pajke,… Otroci so se tako naučili, da so
nekatere živali na vrtu koristne, saj pripomorejo, da vrt ostane zdrav.

Našel sem gosenico!

Mi pa pikapolonice!

Koordinatorica v enoti: Valerija Skrt
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ENOTA MAČICE-IZMENA

Število sodelujočih otrok: 15
V predprazničnem času smo se odločili posejati božično žito. Vsak otrok je v posodo položil
plast zemlje, jo zmočil in nanjo nasul plast pšenice. Vsakodnevno smo preverjali, ali je dovolj
vlažno in na ta način je vsak otrok skrbel za svoje božično žito. Ob tem smo se pogovarjali, kaj
vse potrebujejo rastline za svojo rast. Ko je žito zrastlo do želene višine – pred božičem, so si
ga otroci odnesli domov.

Sejanje božičnega žita.

V vrtcu celo leto pridno skrbimo za vrtiček, zato imamo tudi v jeseni dobrote za napitek. Na
vrtičku smo obrali meliso in meto ter si pripravili napitek. Pri tem smo otroke spodbujali k
uporabi čutil (tip, vonj, okus).
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Obiranje mete in melise.

Priprava napitka.

Koordinatorica v enoti: Marjetica Kamenšek
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ENOTA VIJOLICA

Število sodelujočih otrok: 33
Enota Vijolica leži med polji in gozdičkom. V neposredni bližini je naselje, kjer je veliko vrtov.
Z otroki hodimo skozi vso šolsko leto na daljše sprehode, kjer opazujemo vrtove v različnih
letnih časih. Otroci se naučijo prepoznati in poimenovati določene pridelke na vrtovih in njivi.
Naučimo se, da je doma pridelana hrana zelo pomembna in zdrava za naše telo.
V naši enoti imamo velik skalnjak, del, ki zavzema prostor pred enoto. V skalnjaku so posajene
različne cvetlice , zelišča in okrasni grmički. Skalnjak večkrat na leto vzgojiteljice s pomočjo
otok očistimo, posadimo nove cvetlice , populimo travo , dodamo svežo prst (zemljo), ter
pognojimo in zalijemo rastline. Otroci enote vedno sodelujejo pri urejanju skalnjaka, skupaj
poimenujemo cvetlice, pomagajo pri čiščenju, ter prepoznavajo zelišča.

Urejanje skalnjaka.

V mesecu decembru so otroci sejali božično žito. Žito so dali vsak v svoj lonček, v katerem je
bila zemlja. Žito so vsak dan rahlo poškropili z vodo, ter opazovali, kako je vzklilo. Konec
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meseca decembra je vsak otrok nesel svoj lonček z žitom domov, kjer je moral naprej skrbeti
zanj.
Ob dnevu žena otroci v vrtcu posadijo vsak svoji mamici rožico. Letos smo sadili uhlek. Vsak
otrok je v svoj lonček dal zemljo, posadil rastlino, ter jo zalil. Otroci so lončke tudi okrasili
(poslikali). Ob dnevu žena je vsak otrok svojo rastlino podaril mamici.

Rožice za mamice.

Koordinatorica v enoti: Laura Planinc
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ENOTA PODLESEK
Število sodelujočih otrok: 41
Z otroki smo se ob aplikacijah pogovarjali o vrtičkanju – katere rastline lahko posadimo, katere
posejemo in kaj vse ob tem potrebujemo. Ogledali smo si različne vrste zelenjave, jo
poimenovali in opisali. Nato smo si pripravili vse potrebno za saditev: zemljo, lopatke,
zalivalko, korita, lončke iz odpadne embalaže (plastenke) in seveda različne sadike (kumarice,
paradižnik, brokoli, solata, …), ki smo si jih najprej ogledali.

Priprava na sajenje.
Najprej so otroci stresali zemljo z malimi posodicami v velika korita in lončke. Nato so jo tipali,
mečkali, potem pa jo z lopatkami lepo poravnali. Vsak otrok je napolnil svoj lonček z zemljo
in posadil svojo sadiko, ali vanjo potisnil fižolček. Fižolčke smo pokrili z zemljo in jo jih dobro
zalili. Zdaj čakamo, da pokukajo ven. Lončke in korita smo postavili na sončno stran. Sadike
vsak dan skrbno rahlo zalivamo in sedaj čakamo, da bomo lahko opazovali, kaj nam zraste in
kaj bomo lahko pojedli.
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Polnjenje korit.

Sadimo fižolčke…
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…paradižnik, solato,...

Koreninice zasipamo z zemljo.
Skupaj z otroki smo uredili tudi cvetlična korita in gredico na hribčku ob vrtcu. Otroci so
posadili rože in jih skrbno zalili. Sedaj jih vsak dan opazujemo in po potrebi zalivamo – da nam
krasijo okolico.
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Sadimo rože.

Gredica na hribčku.

Koordinatorica v enoti: Sabina Gabrovec
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ENOTA NARCISA
Število sodelujočih otrok: 27
V začetku marca smo si ogledali solato, ki nam je zrastla čez zimo in ostale rastline na gredicah
vrtička (peteršilj, motovilec, sadike jagod). Pogovarjali smo se o prebujanju narave, ponovni
zasaditi in ureditvi gredic s poletnimi vrtninami.
V igralnici smo v lončke, okrašene s servietno tehniko posejali žito. Otroke smo seznanile s
tem, da rastlina potrebuje za svojo rast zemljo, vodo in svetlobo. Posajeno smo zalili in postavili
na svetlobo.

Posajeno žito.
Želeli smo opazovati razvoj posajenega žita iz semena, vendar so nam izredne razmere to
preprečile. Zaradi premalo vode semena niso vzklila.
Preden smo uredili vrtičke, so otroci spoznavali različne sadike in njihovo zgradbo (korenine,
liste) ter spoznavali, kaj je seme. S pomočjo fotografij na sadilnih vrečkah so spoznavali in
poimenovali vrtnine, ki smo jih kasneje posejali.
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Spoznavali smo semena…

…in sadike.
Otrokom smo vzgojiteljice razložile, da moramo rastline posaditi v zemljo in jih zaliti, da bodo
lahko rastle. Ob tem so spoznavali, kako je rastlina zgrajena, kaj vse potrebuje za svojo rast in
jo tudi poimenovali. Skupaj smo najprej posadili sadike solate in bučk, nato pa še posejali
motovilec. Ko so zasadili gredice, so jih tudi zalili.
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Dobro smo prekopali
zemljo…

… vanjo posadili sadike…

…in jih pomagali zaliti.
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Starejši otroci zalivamo sami.

Uredili smo tudi okrasna korita, ki krasijo našo
okolico vrtca.

Občudovanje rastočih rož.

Koordinatorica v enoti: Maja Prosenjak
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ENOTA DETELJICA
Število sodelujočih otrok: 31
V enoti Deteljica smo se odločili, da si skupaj z otroki uredimo cvetlično gredico in si tako
polepšamo okolico vrtca s cvetočimi rastlinami.

Preden smo se lotili dela, smo se najprej pogovorili, kaj vse moramo narediti za skrbno urejen
vrt. Najprej smo skupaj z otroki populili plevel, ki je zrastel v času, ko je bil vrtec zaprt. Nato
so otroci z lopaticami pomagali prekopati zemljo in jo zrahljali z rokami. Pri rokovanju z zemljo
so resnično uživali, saj je stik z zemljo za otroke sproščujoč in jim omogoča, da se naučijo
skrbeti za rastline in naravo.

Rahljanje zemlje z rokami.
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Posadili so različne vrste rož v visoko cvetlično gredo in tudi korita, ki nam bodo polepšala
okenske police. Zalili so posajene rože ter obljubili, da bo naša gredica pred vrtcem vedno lepo
urejena in da bodo rožice lepo cvetele.

Sajenje rož v visoke grede.

Rožice skrbno zalivamo.
Vsako leto sodelujemo v projektu UNESCO vrtički, saj se nam zdi to za otroke zelo zanimiva
izkušnja, ker imajo stik z zemljo in naravo. Narava je edina knjiga, ki na vseh listih nudi veliko
vsebine. V letošnjem šolskem letu smo se naučili skrbeti za cvetlično gredo, drugo leto pa se
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bomo preizkusili v vzgajanju rastlin, ki jih bomo lahko uporabili v prehrani. Verjamem, da nam
bo skupaj uspelo, saj otroci pri tem neizmerno uživajo in sodelujejo.

Nasmešek na obrazu ob cvetočem vrtu.

Koordinatorica v enoti: Janja Horvat
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